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Förord 

Detta examensarbete är avslutande momentet på Byggnadsingenjörsprogrammet vid 
Högskolan i Gävle. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och har utförts inom Akade-
min för teknik och miljö under våren 2018. 

Vi vill tacka alla som bistått oss med värdefull kunskap, information och konstruktiv 
kritik under arbetets gång. Ett extra stort tack till handledare Ola Norrman Eriksson 
vid Högskolan i Gävle samt Emma Björkenstam som varit vår kontaktperson på Gav-
lefastigheter AB. 

Tack till Göran Hed, Johan Norén och Jan Akander vid Högskolan i Gävle, Ricardo 
Ramirez Villegas vid Högskolan Dalarna, Johan Ericsson på Bylero, Linus Engstrand 
och Tomas Jonsson på PEAB. 
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Sammanfattning 

Byggbranschen står för en stor del av miljöpåverkan både i Sverige och övriga värl-
den. Även en stor del av världens totala materialanvändning står byggbranschen för. 
En LCA (livscykelanalys) är en metod som används för att kunna redovisa en pro-
dukt eller aktivitets miljöpåverkan över hela dess livscykel. Med hjälp av en LCA 
kan en byggnads miljöpåverkan redovisas i olika kategorier utifrån faserna från fram-
tagning av material till återvinning efter rivning av byggnaden.  

Under våren 2018 uppför Gavlefastigheter AB ett parkeringshus helt i trä med en fa-
sad bestående av ett laserat träraster ute på Alderholmen i Gävle. 

Denna rapport syftar till att kartlägga vilket byggnadsmaterial som är bäst lämpat ur 
miljösynpunkt av trä, betong och stål till den vertikalt bärande stommen samt som 
fasadmaterial. Granskning av stommen och fasadmaterialet har skett oberoende av 
varandra.  

För att få en rättvis bild av mängden byggnadsmaterial, har den befintliga konstrukt-
ionen ritats upp och räknats om till en betongkonstruktion och en stålkonstruktion. 
Fasadmaterialet har i analyserna utgått ifrån det befintliga trärastret och träpanel 
som jämförts med en fasad täckt med fibercementskivor eller stålplåtar.  

Genom en LCA kan många olika miljöpåverkansfaktorer utläsas och granskas. I 
denna analys har tre olika faktorer behandlats vilka är påverkan på global uppvärm-
ning sett till koldioxidekvivalenter (CO2e), försurning sett till svaveldioxidekviva-
lenter (SO2e) och övergödning sett till fosfatekvivalenter (PO4e).  

En enklare LCC (livscykelkostnad) har gjorts på stommen samt underhåll för fasad-
materialen. LCC:n visar att det mest ekonomiskt fördelaktiga materialet i stommen 
är trä och i fasaden fibercement. 

Resultatet av LCA:n av stommaterialet visar att en stomkonstruktionslösning i 
limträ är det bästa alternativet medan stålstommen visar sig vara det sämsta alterna-
tivet, sett ur miljösynpunkt. Samtidigt visar LCA:n av fasaderna att fibercementski-
vor är det bästa alternativet medan trä visar sig här vara det sämsta alternativet.  
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Abstract 

The environmental footprint of the construction industry in Sweden and in the rest 
of the world is big, additionally the construction industry uses a large portion of the 
world's total material supply. To enable the analysis of a product or activity's envi-
ronmental impact throughout its life cycle, a LCA (Life Cycle Analysis) can be used. 
The LCA, breaks down the building's environmental impact in different categories 
based on the phases, from material production to recycling after demolition of the 
building. 

During the spring of 2018, Gavlefastigheter AB will build a car park entirely in 
wood, with a facade covered with lasures coated wood in Alderholmen in Gävle. 

This report aims to show which building material is best suited of wood, concrete or 
steel to the vertically supporting frame as well as facade material. The analysis of the 
frame and the facade material has taken place independently. 

To assess the amount of building materials, the existing structure has been drawn up 
and converted into a concrete structure as well as a steel structure. In the analyses, 
the facade material has been derived from the existing tree truss compared to a fa-
cade covered with fiber cement slabs or steel plates. 

Through a LCA, many environmental impact factors can be assessed and examined. 
In this analysis, three different factors have been studied which are, the impact on 
global warming in terms of carbon dioxide equivalents (CO2e), acidification of sul-
fur dioxide equivalents (SO2e) and eutrophication of phosphate equivalents (PO4e). 

A simplified LCC (Life Cycle Cost) has been made on the frame as well as mainte-
nance for facade materials. The LCC analysis shows that a wood frame is the best 
option with a façade in fiber cement. 

The result from this LCA on the environmental impact of the frame shows that a 
frame construction solution in glulam is the best alternative, while the steel frame 
proves to be the worst option. At the same time, the life cycle analysis of the facade 
shows that fiber cement slabs are the best option, while wood is found to be the 
worst option. 
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Ord- och begreppsförklaringar 

BNP (Bruttonationalprodukt) - Beskriver ett lands totala ekonomiska aktivitet under 
en tidsintervall. 

Diskontering - Framtida kostnader omräknade till dagens värde. 

EPD (Environmental Product Declaration) - Miljövarudeklaration som beskriver en 
produkts miljöpåverkan över hela produktens livscykel. Granskad av tredje part. 

Färskning - Process vid ståltillverkning där kolhalten i råjärn sänks via oxidation till 
nivåer där järnet blir smidbart.  

Interpolering - Uppskattat eller beräknat värde som ligger mellan två andra angivna 
eller kända värden. 
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1 Introduktion 

Byggande och byggnader står idag för en stor del av världens totala klimat- och mil-
jöpåverkan. Som exempel står bygg- och fastighetssektorn i Sverige för 18 % av lan-
dets totala utsläpp av koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 11,1 miljoner ton år 
2015. Utöver dessa stod de importerade varorna inom sektorn samma år för 9,3 
miljoner ton utsläpp av koldioxidekvivalenter utomlands. Av de totalt 20,4 miljoner 
tonen står byggverksamheten för ca 40 %. (Boverket, 2018)  

En effekt av koldioxidutsläppen är att de partiklar som släpps ut med dessa förore-
ningar gör att jordens långvågiga värmestrålning hindras lämna atmosfären. Detta le-
der till en ökad medeltemperatur på jorden med en rad negativa klimatpåverkningar 
som följd. Försurning och övergödning av hav, sjöar och vattendrag är två andra mil-
jöeffekter byggbranschen bidrar till.  

Den världsomspännande byggbranschen står även för en stor del av världens totala 
materialanvändning av sten, grus och trävirke. Uppemot 40 % av all bruten sten, 25 
% av allt trävirke och 16 % av världens vattenkonsumtion åtgår till byggbranschen. 
(Arena & de Rosa, 2003) 

Att bygga är utöver den ekologiska aspekten även en stor ekonomisk investering. 
Enligt Sveriges Byggindustrier (u.å. a) uppgick Sveriges totala bygginvestering år 
2016 till 458 miljarder kronor, vilket motsvarar 10 % av landets totala BNP. Bygg-
verksamheten är därmed en viktig del i Sveriges ekonomi. Samtidigt som det är vik-
tigt för Sverige att investera i byggsektorn, är det minst lika viktigt för investeraren 
att bygga ekonomiskt fördelaktigt och långsiktigt hållbart då insatserna är stora. 

Byggnader kan anses vara en förbrukningsvara då de inte beräknas stå för evigt. Men 
även om de ses som en förbrukningsvara är det en förbrukningsvara med väldigt lång 
livslängd. Enligt Boverkets Konstruktionsregler (BFS 2010:10) ska byggnader kon-
strueras för en livslängd på upp till 100 år. Att då bara se till den miljö- och ekono-
miska påverkan en byggnad har under sin relativt korta konstruktionstid ger således 
inte en rättvis bild av byggnadens verkliga miljö- och ekonomiska påverkan. För att 
få en rättvis bild av dessa parametrar bör därmed byggnader granskas över hela sin 
livscykel.  

Life Cycle Assessment, Livscykelanalys på svenska, förkortas vanligen LCA. 
LCA är en internationellt standardiserad metod som är heltäckande och strukture-
rad. Den används för att redovisa en produkt eller aktivitets potentiella miljöpåver-
kan över hela livscykeln, allt från utvinning av resurser, produktion, användning och 
återvinning till bortforslandet av kvarvarande avfall. Miljöanalyser som bara tittar på 
en del av processen eller produktionen av en produkt kan få oönskade effekter, som 
minskad miljöpåverkan på en punkt medens den i själva verket bara flyttats över till 
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en annan punkt i samma kedja. LCA motverkar detta genom att ge en överblickande 
bild av hela processen genom att kvantifiera alla relevanta utsläpp och resurser som 
krävs. Därmed redovisas sammanhängande miljö och hälsoeffekter samt resursan-
vändning som är förknippade med den produkt eller tjänst som analyseras. En LCA 
kan vara ett kraftfullt beslutstödsverktyg som kompletterar andra metoder som även 
de kan vara lika viktiga att genomföra, för att på ett effektivt sätt skapa en mer håll-
bar konsumtion och produktion. (Europeiska kommissionens gemensamma forsk-
ningscentrum JRC, 2010)  

Life Cycle Cost, Livscykelkostnad på svenska, förkortas vanligen LCC. 
Vid investeringar är det viktigt att se till alla kostnader och inte bara investerings-
kostnaden. En LCC ser till produktens hela kostnad där investering, energi under 
driftsfasen, underhåll och återvinning vid rivning tas med. I en LCC kan även kost-
nader för miljöeffekter som uppkommer under produktens livstid räknas in. (Upp-
handlingsmyndigheten, u.å.) 

Gavlefastigheter AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag i Gävle vars uppgift är att 
tillhandhålla och förvalta ändamålsenliga lokaler till Gävle kommuns olika förvalt-
ningar (Gavlefastigheter AB, 2017). En del i detta uppdrag är att tillhandahålla par-
keringsmöjligheter till boende och besökande inom kommunen, vilket lett till att 
bolaget i dagsläget arbetar med att uppföra parkeringshuset Briggen i området Al-
derholmen i Gävle. Parkeringshuset har en kapacitet på 289 parkeringsplatser förde-
lat på fyra våningar. Det specifika med detta parkeringshus är att hela den bärande 
konstruktionen, stomme samt bjälklag, är uppförd i trä vilket enligt E. Björkenstam 
(personlig kommunikation, 13 december 2017) på Gavlefastigheter gör denna bygg-
nad till Sveriges andra parkeringshus helt i trä. Via kontakt med Gavlefastigheter AB 
har önskemål framkommit om att utföra en LCA på befintligt parkeringshus i trä, 
samt motsvarande LCA på parkeringshus av samma storlek och kapacitet uppförda i 
betong- och stålkonstruktion. Utöver detta ska även en LCC tas fram för de olika 
konstruktionsmaterialen. En separat LCA och LCC ska även utföras på befintligt och 
alternativa fasadmaterial.  

1.1 Syfte och mål 

Syftet med denna rapport är att kartlägga vilket byggnadsmaterial av trä, betong och 
stål som bäst lämpar sig till den vertikalt bärande konstruktionen i ett parkeringshus, 
med avseende på både ekonomi och miljöpåverkan, sett till byggnadens hela livscy-
kel.  

Rapporten kommer även granska vilket av ovanstående byggnadsmaterial som bäst 
lämpar sig att användas som fasadmaterial ur miljösynpunkt samt kostnad för under-
håll. 
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Samtliga byggnadsmaterial som granskas ur miljösynpunkt kommer analyseras efter 
dess påverkan på global uppvärmning, försurning samt övergödning. 

Rapporten ska av Gavlefastigheter AB kunna användas som underlag när beslut om 
konstruktionsmaterial i framtida parkeringshus skall fattas. 

1.2 Avgränsningar 

I både en LCA och en LCC bör vissa avgränsningar göras. Avgränsningar som uteslu-
ter sådant som inte anses påverka resultatet eller avgränsningar som utesluter delar 
som p.g.a. sin osäkerhet kan bidra till ett missvisande eller inte trovärdigt resultat. I 
kommande analyser har avgränsningar gjorts beträffande byggnadens brukarfas, 
byggnadsmaterials förmåga att fungera som koldioxidbank, byggnadens brandskydd, 
ytbehandling av bjälklag samt byggprocessen. 

1.2.1 Byggnadens brukarfas 

För att kartlägga vilka processer och aktiviteter som är av betydelse i byggnadens 
brukarfas har efterforskningar i form av litteraturstudier och egna tester genomförts 
med följande resultat. 

Kommande analyser kommer bortse från utsläpp som härrör från energianvänd-
ningen under byggnadens brukarfas. Detta beror främst på att energianvändningen 
anses vara likvärdig oavsett konstruktionsmaterial. Till stöd för detta ligger artikeln 
av Gustavsson, Pingoud & Sathre (2005). De har i sin jämförelse mellan en byggnad 
i trä och en byggnad i betong dragit slutsatsen att utsläpp av koldioxid under byggna-
dens bruksfas inte beror på val av konstruktionsmaterial. Den analyserade byggna-
den denna rapport berör har även beroende på sin funktion en låg energianvändning, 
vilken inte heller bör påverkas av konstruktionsmaterialet. Vare sig i den vertikalt 
bärande stommen eller i fasaderna. Utsläpp orsakade av energianvändning under 
bruksfasen anses därmed inte relevant i kommande analyser och har därför uteläm-
nats.  

För att undersöka om utsläpp från underhåll av byggnaden är detsamma oavsett 
materialval, har enklare LCA tester utförts på de olika materialens ytbehandling och 
behovet av att förbättra dessa över tid. Testet visade att valet av ytbehandling, som 
till stor del beror på materialval, har en betydande effekt i resultatet främst vad gäl-
ler fasader. Miljöpåverkan från själva ytbehandlingen på samtliga material rapporten 
berör har därför efter tester beslutats ingå i kommande analyser. Övrigt underhåll 
anses dock inte ha någon betydelse på resultatet och är därmed utelämnat.  

1.2.2 Koldioxidbank 

Enligt Gustavsson et al. (2005) kommer ökandet av koldioxidlagringen i byggnader 
uppförda i trä öka och vara betydande allteftersom fler träbyggnader tillkommer. 
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När byggnaderna sedan blir äldre och börjar rivas kommer den totala koldioxidlag-
ringen i byggnadens hela livscykel bli lika med noll.  

Buchanan & Levin (1999) drar även de slutsatsen att trä inte bör betraktas som en 
koldioxidbank. De anser även att den mäng koldioxid träprodukter binder är väldigt 
liten och därmed inte bör betraktas som ett verktyg för att minska de totala koldiox-
idutsläppen över tid. 

Med denna information kan aspekten av trä som koldioxidbank ifrågasättas. Även 
om byggnadsmaterialen i kommande analyser betraktats med en referenslivslängd på 
50 år, har varken trä eller någon annan av de analyserade produkterna ansetts utgöra 
någon koldioxidbank. Vad gäller synen på ett material som koldioxidbank bör detta 
istället betraktas över hela materialets livscykel, inte bara till den referenstid som 
används i en LCA. Rapporten kommer därmed inte beröra denna fråga ytterligare. 

1.2.3 Brandskydd 

En frågeställning som uppkommit är om materialval i fasad och den bärande kon-
struktionen påverkar byggnadens brandskydd. Frågeställningen anses vara relevant 
då detta skulle kunna påverka ytbehandlingsmaterialen. Eventuellt skulle det även 
kunna leda till en stor prisskillnad om något av materialen till exempel anses behöva 
en mer omfattande sprinkleranläggning än ett annat. 

Efterforskningar i Boverkets konstruktionsregler BFS 2011:10 visar däremot att typ 
och omfattning av brandskydd inte är direkt beroende av materialvalet. 

Att göra ett antagande vilket brandskydd som krävs anses inte ge en rättvis bild av 
verkligheten. På den befintliga byggnaden har analytisk dimensionering tillämpats. 
Detta då byggnaden frångår föreskrifterna i BBR (Boverkets byggregler) som avser 
gångavstånd till utrymningsvägar, skydd mot brandspridning mellan byggnader och 
risk för omfattande brandspridning som avser väggkonstruktioner. Enligt Briggens 
brandskyddsbeskrivning, som ingår i bygghandlingarna, ska Briggen förses med 
automatisk vattensprinkleranläggning till följd av flertalet avsteg från allmänna råd. 
Det vill säga hade fler utrymningsvägar funnits, avståndet till omkringliggande bygg-
nader varit större samt en annan fasadkonstruktion valts, hade brandskyddet inte be-
hövt vara lika omfattande. Kommande analyser ser främst till val av byggnads-
material i den bärande stommen samt en fristående analys av fasadmaterial. Vid val 
av brandskydd kan olika kombinationer av stomme och fasadmaterial få väldigt olika 
utgång. För att få en rättvis bedömning av förutsättningarna krävs en djupare och 
mer detaljerad analys, vilket inte ryms inom ramarna för detta arbete. I denna rap-
port har brandskyddet exkluderats då valet av brandskydd är väldigt komplext och 
beroende av många olika faktorer som inte annars är relevanta för analysen i denna 
rapport. 



 

5 

1.2.4 Ytbehandling av bjälklag 

I bygghandlingarna till Briggen framgår att bjälklag i KL-trä (korslimmat trä) ska be-
handlas med plastmassa Tikkurila Temafloor 6 eller liknande med inblandad sand. 
Enligt Tikkurila (u.å.) kan samma ytbehandling användas på betonggolv. Ytbehand-
lingen av bjälklag är inte med i kommande analyser då detta inte anses skilja sig åt 
mellan de olika konstruktionsalternativen. Däremot är håldäck i betong spännarme-
rade vilket enligt G. Hed (personlig kommunikation, 20 april 2018) förhindrar 
sprickbildning. Detta kan betyda att konstruktionen med håldäck av betong inte är 
lika känslig för fukt som bjälklag i KL-trä. Håldäcken kan eventuellt därmed ha en 
enklare form av ytskikt, men detta är ingenting som analyserats närmare i denna 
rapport.  

1.2.5 Byggprocessen  

I One Click LCA finns en parameter som med hjälp av schablonvärden efter storle-
ken på byggarbetsplatsen räknar ut byggfasens miljöpåverkan i form av elektricitet, 
bränsle, byggavfall och transporten kring själv byggandet (innefattar inte transporter 
av byggnadsmaterialet, dessa transporter ingår under punkten transport). Detta 
värde kan beroende på byggnadsmaterial variera. Efter tester i genomförda analyser 
som innefattas av denna rapport har ingen skillnad i värde uppstått mellan de olika 
alternativen, varpå detta har förbisetts och inte är medräknat i det presenterade re-
sultatet.  

Att resultaten är likvärdiga tros i analyserna beträffande stommen bero på att samt-
liga konstruktionsfall förutsätts byggas med prefabricerade byggnadsdelar. Detta gör 
att miljöpåverkan från själva byggfasen ingår under punkten konstruktionsmaterial. 
Hade t.ex. betongkonstruktionen gjutits på plats medan trä- och stålkonstruktionen 
kommit i prefabricerade delar som endast lyfts på plats skulle en skillnad kunnat 
uppstå.  

Vad gäller de olika fasadalternativen är resultaten under denna punkt även här des-
amma. Vad detta beror på är dock oklart och ingenting genomförda efterforskningar 
kan ge ett säkert svar på. En orsak kan däremot vara att byggfasen för fasaderna av 
de olika materialen är väldigt lika varandra och att miljöpåverkan av att konstruera 
dessa helt enkelt inte skiljer sig åt i någon större utsträckning. 
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2 Teori 

2.1 Byggnadsmaterial 

Det finns en mängd olika byggnadsmaterial på marknaden, att analysera alla är inte 
möjligt inom ramen för detta arbete. De urval av material som valts att analyseras är 
för stommen trä, stål och betong. För fasader analyseras alternativ i trä, stål och fi-
bercement. Dessa anses vara några av de vanligaste materialen för respektive bygg-
nadsdel och därmed de mest relevanta att analysera. 

2.1.1 Limträ 

Limträ framställs genom att lameller av trä staplas på varandra och sammanfogas 
med lim. För raka produkter är lamelltjockleken 45 mm och för krökta 35 mm. Vid 
tillverkning av kombinerat limträ placeras lameller med högre hållfasthetsklass i 
limträets över- och underkant där spänningarna är som störst, medan lameller med 
lägre hållfasthetsklass placeras i mitten där spänningarna är lägre. Vid tillverkning av 
homogent limträ används lameller av samma hållfasthetsklass i hela konstruktionen. I 
båda fallen placeras lamellerna med fiberriktningen i limträets längdriktning. Detta 
gör limträ både starkare och styvare i jämförelse med vanligt trävirke i samma di-
mension. I en vanlig träregel kan t.ex. en kvist försvaga regelns hållfasthet medan 
det i en limträkonstruktion är högst osannolikt att varje lamell har en liknande skada 
på samma ställe genom hela limträet. Limträ produceras både som pelare och bal-
kar. (Svenskt Trä, u.å.) 

2.1.2 KL-trä (korslimmat trä) 

KL-trä är likt limträ en byggkomponent där lager av lameller limmas ihop för ökad 
hållfasthet. Lamelltjockleken i KL-trä är mellan 20-60 mm och varje lager korsläggs 
med 90 grader till skillnad från limträ. Antalet lager av lameller varierar och beror 
på den färdiga produktens användningsområde men ett minimum är tre lager. Den 
färdiga produkten blir en byggskiva med bärande funktion som kan användas i t.ex. 
väggar och bjälklag. (Trä Guiden, 2017) 

2.1.3 Stål 

Stål kan framställas genom återanvändning av stålskrot eller genom brytning och be-
arbetning av ny järnråvara i forma av malm.  

Tillverkningen av järn och stål från malm påbörjas med att malmen bryts ur berg för 
att därefter fraktas till ett järnverk. Vid järnverket placeras malmen i masugnar 
varpå koks tillsätts vars uppgift är att avlägsna syret i de oxidiska järnmineralerna, 
vilket reducerar malmen till järn. Produkten av denna process kallas råjärn. Genom 
att sedan reducera kolhalten genom en färskningsreaktion av råjärnet framställs det 
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smidbara stålet. Denna process genererar mycket hög värme vilken sänks genom till-
sättning av stålskrot till ca 20 % av den totalt massan. 

Vid skrotbaserad ståltillverkning används stål från inköpt stålskrot samt internskrot 
som består av rester från tidigare tillverkning. Stålskrotet smälts ned och skrotmixen 
anpassas för att legeringsämnena i de olika skrotmassorna ska kunna utnyttjas för att 
få önskade egenskaper i den nya produkten. Denna process kräver endast en femte-
del av den energi som framställning av stål via malm kräver. Stål kan återanvändas 
ett oändligt antal gånger och samtidigt bibehålla samma kvalitet som ursprungsstålet. 
Skrotbaserad ståltillverkning utgör ca en tredjedel av Sveriges totala ståltillverkning. 
(Jernkontoret, 2015)  

Av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser står industrin för 32 %. Kategoriseras 
denna del upp står järn och stålindustrin för 36 % av industriutsläppen. (Naturvårds-
verket, 2017) 

2.1.4 Betong 

Betong är en blandning bestånden av tre huvuddelar. Berg (sand, grus, sten) utgör 
ca 80 %, cement 14 % och vatten 6 %. Utöver dessa kan mindre mängder av andra 
tillsatsmedel ingå för att förbättra betongens egenskaper. (Betongföreningen, u.å.) 

Cementet, som är betongens bindemedel, produceras genom att kalksten bryts, 
krossas och mals ner till ett finkornigt mjöl. Därefter upphettas mjölet till 1 450 gra-
der varpå mjölet omvandlas till klinker. Klinkern svalnar och mals ner varpå gips 
och sand tillsätts för att få den slutliga produkten cement. Olika typer av cement kan 
produceras genom olika malningsprocesser och användning av diverse tillsatser 
såsom flygaska. (Cementa, u.å.) 

Cementtillverkning står för 3-4 % av världens totala koldioxidutsläpp. Största delen 
av utsläpp vid betongtillverkning sker vid just produktionen av cement. 60-65 % av 
koldioxidutsläppen från cementproduktionen kommer från kalcineringsprocessen, 
det vill säga den process där kalksten upphettas. Den andra delen av utsläppen vid 
cementproduktion kommer från användningen av bränslen vid tillverkning. (Svensk 
Betong, u.å. c) 

2.1.5 Fibercement 

Fasadskivor av fibercement består av cement, cellulosafibrer, mineralfiller och poly-
propylenfibrer. Materialen blandas till en massa och placeras sedan i en form där 
överflödigt vatten avlägsnas. Därefter härdas skivan i två till tre veckor i 30 gradig 
värme innan skivan är klar för användning. (Boandren, u.å.) 
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2.2 Klimat och miljöpåverkan 

Resultatet av de LCA:er som utförts presenteras i form av respektive byggnads-
materials miljöpåverkan i form av global uppvärmning, försurning och övergödning. 
För att få en ökad förståelse för resultatet beskrivs här dessa former av miljöpåver-
kan. 

2.2.1 Global uppvärmning 

Global warming potential, global uppvärmningspotential på svenska, förkortas vanli-
gen GWP. Olika växthusgaser har varierande påverkan på klimatet per enhet. För 
att få ett samlat mått på miljöpåverkan från olika växthusgaser räknas de om till kol-
dioxidekvivalenter vilket förkortas CO2e. (Lydén, 2015)  

Växthusgaserna har efter en komplex granskning fått ett GWP-värde (Palm, 2014). 
Detta motsvarar hur stor påverkan en växthusgas har översatt till koldioxidekviva-
lenter (Lydén, 2015). Lustgas har till exempel ett GWP värde på 298 vilket innebär 
att en enhet lustgas har 298 gånger större påverkan än samma mängd koldioxid 
(Lydén, 2015). 

En ökad koldioxidhalt i atmosfären förstärker växthuseffekten och försurar haven. 
(Omstedt, Edman & Havenhand, 2014)   

2.2.2 Försurning 

Försurning är när pH-halten i mark, sjöar, hav eller vattendrag sjunker. En av orsa-
kerna till det sjunkande pH-värdet är utsläpp av försurade eller sura luftförore-
ningar, främst kvävedioxider och svaveldioxider, vilka i vissa fall omvandlas till sal-
petersyra eller svavelsyra i atmosfären. Vid all förbränning frigörs kväveoxider och 
den största gruppen som släpper ut dessa föroreningar är biltrafiken och sjöfarten. 
Svaveldioxider frigörs vid förbränning av svavelhaltiga bränslen vilket stenkol och 
eldningsolja är. Inom pappersmassaindustrin med sulfit eller sulfatprocess finns 
också en del av svaveldioxidutsläppen. Även smältning av sulfidmalmer som tilläm-
pas vid brytning av koppar släpper ut svaveldioxider. (NE, u.å. a) 

Vid försurning skadas många organismer av den förändrade omgivningen samt mört, 
lax, musslor, kräftor och snäckor påverkas hårt vid en surare omgivning (Andersson, 
2008).  

Byggsektorn påverkar försurningen främst genom alla transporter som använder fos-
sila bränslen. (Sveriges Byggindustrier, u.å. b) 

Totala mängden utsläpp i Sverige omräknat till svaveldioxidekvivalenter vilket för-
kortas SO2e är svår att presentera. Beroende på räknesätt och vilka parametrar det 
ses till presenteras resultaten med olika benämningar. (Naturvårdsverket, u.å.)   
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2.2.3 Övergödning 

När stora mängder näringsämnen frigörs eller tillförs i mark, sjöar eller hav kan eko-
systemet få för mycket näring, detta kallas för långt gående eutrofiering eller över-
gödning. Näringsämnen det främst pratas om är kväve och fosfor. Övergödning kan 
ske naturligt men då väldigt lokalt. Oftast är det människan som ligger bakom över-
gödning till följd av kväveutsläpp från förbränningsprocesser som finns inom trafik 
eller uppvärmning. Även näringsläckage från kommunala avlopp, åkermark och 
djurhållning är stora källor till övergödning. (NE, u.å. b) 

Vid övergödning förändras vegetationen då vissa arter tar över och utkonkurrerar 
andra. I hav och sjöar kan algblomningen även leda till att solljus inte når ner till 
växterna på botten. En annan konsekvens som kan uppstå är att de organismer som 
tar hand om algerna på botten efter blomning förökar sig kraftigt, vilket kan leda till 
syrebrist. Övergödning tillsammans med försurning bidrar till ökad urlakning och 
näringsförflyttning. (NE, u.å. b) 

År 2016 gick 470 ton fosfor ut till Bottenhavet varav 17 % från Gävleborg. Totalt i 
Sverige transporterades årligen ca 2 000-5 000 ton fosfor till kusterna via vatten-
drag. De stora variationerna beror på skillnader i vattenföringen. En stor del av till-
förseln av fosfor till vattendragen sker dock genom läckage från lagrad fosfor i mar-
ken, vilket gör det svårt att se direkta resultat när människan minskar sitt utsläpp. 
(Miljömål, 2017) 

Övergödning som miljöpåverkan i LCA:er omvandlas ofta till fosfatekvivalenter vil-
ket betecknas PO4 

2.2.4 Att jämföra utsläpp 

Att ställa de olika miljöpåverkansparametrarna i jämförelse till varandra är väldigt 
komplext. Vid försurning fås en sänkning av pH-halten till följd av en högre koldiox-
idhalt i atmosfären. (Omstedt et al., 2014) 

Det finns teorier om att en ökad övergödning ger ett skydd mot försurning. Det har 
däremot visat sig inte riktigt stämma. Trots en ökad övergödning kan hav, sjöar och 
vattendrag bli mer försurade, samtidigt som effekter av övergödning kan buffra mot 
försurning. (Omstedt et al., 2014) 

Omstedt et al. (2014) beskriver att försurningen av Östersjöområdet i första hand 
beror på atmosfärens koldioxidhalt. Klimatförändringarna med ökade temperaturer 
och förändringar i nederbörden har en väldigt liten påverkan på försurningen. För-
surning av hav, sjöar och vattendrag har en negativ påverkan, där det ses en högre 
dödlighet i vissa livsstadier hos marina arter. Forskningen har dock visat att viktiga 
komponenter i Östersjöns näringsväv har en högre motståndskraft mot försurning än 
Nordatlanten. Exempelvis torsk från Östersjön tål ett lägre pH-värde än torsk från 
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Nordatlanten. En aspekt som har iakttagits är att om det fortfarande finns tillräckligt 
med mat för de marina arterna har försurningen en väldigt liten eller ingen påverkan 
alls. Däremot är det endast för några få arter som detta har undersökts och i det 
stora hela finns det väldigt lite kunskap om hur försurning påverkar våra hav. Vid 
förändringar i hav och sjöar beror det sällan på påverkan av bara en miljöaspekt. Oft-
ast är det olika kombination av övergödning, försurning, temperaturökning, syre-
brist, föroreningar mm. 



11 

3 Metod och genomförande 

Arbetet påbörjades med inhämtning av ritningsunderlag i form av bygghandlingar 
samt en Revit-modell av parkeringshuset Briggen. Ritningarna samt Revit-modellen 
har analyserats för att få en bättre uppfattning om den färdiga byggnadens konstrukt-
ion. I fall där Revit-modellen skiljer sig från bygghandlingarna har bygghandlingar 
ansetts gälla.  

För att jämföra Briggens limträkonstruktions miljöpåverkan och ekonomiska förut-
sättningar med liknande byggnader konstruerade i stål och betong, föreslogs i plane-
ringsstadiet två tillvägagångsätt. Det ena var att lokalisera byggnader med samma an-
vändningsområde, storlek och kapacitet, kontakta ägarna av dessa byggnader och 
tillfråga dessa om ritningsunderlag för berörd byggnad finns att tillgå. Det andra al-
ternativet utgick från att med hjälp av lastnedräkningar konvertera Briggens limträ-
konstruktion till stål- respektive betongkonstruktion.  

Valet föll slutligen på det sistnämnda alternativet då detta ansågs ge det mest kor-
rekta resultat i kommande analyser. 

På grund av den begränsade tidstillgången beslutades att endast analysera den verti-
kalt bärande stomkonstruktionen d.v.s. pelare, balkar och bjälklag samt fasad-
material. Grundplatta med tillhörande pålning, vindstag, innerväggar, trappor, hiss, 
fönster, dörrar, golvbeläggning, tak samt mindre detaljer är inte analyserade då 
dessa anses ha samma utförande oavsett konstruktionsmaterial i den bärande stom-
men.  

Fasadmaterial har granskats som en egen del då materialvalet i den bärande stommen 
anses vara av konstruktionskaraktär, medan materialval i fasad är av arkitektonisk ka-
raktär. Valet av material i de olika delarna behöver inte vara desamma och är inte 
heller beroende av varandra. 

3.1 Funktionell enhet 

I kommande analyser har parkeringshuset Briggens horisontellt bärande konstrukt-
ion i form av pelare, balkar och bjälklag analyserats. Även byggandens fasad har ana-
lyserats. 

Den funktionella enheten utgörs av den projekterade byggnadens bygghandlingar för 
dessa delar. Byggnad är konstruerad för 298 parkeringsplatser fördelat på fyra plan. 

3.2 Systemgräns 

Resursflöden i kommande analyser följer One Click LCA:s beräkningsverktyg som 
sträcker sig från framtagande/produktion av materialet till och med eventuell miljö-
vinst vid återvinning. 
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Samtliga tilltänka byggnader som analyserats förutsätts vara placerade på Alderhol-
men i Gävle. Alla ingående produkter anses bli levererade till denna plats.  

Enligt Erlandson & Holm (2015) bör en referenslivslängd på 50 år betraktas som 
standard vid genomförande av LCA och LCC. I det aktuella fallet framgår av bygg-
handlingar att bärande delar som är åtkomliga för inspektion och underhåll skall ut-
föras i livslängdskategori 4 vilket motsvarar en livslängd på 50 år. Byggnadsdelar 
som inte är åtkomliga för inspektion och underhåll ska konstrueras i livslängdskate-
gori 5 vilket motsvarar en livslängd på 100 år. Briggens vertikalt bärande konstrukt-
ion uppnår kraven för livslängdkategori 4. Detta i kombination med riktlinjer enligt 
Erlandson & Holm (2015) har en referenslivslängd på 50 år valts i kommande ana-
lyser.  

3.3 Beräkningsprogram 

LCA-beräkningarna är genomförda med hjälp av programmet One Click LCA. One 
Click LCA är ett beräkningsverktyg som för LCA beräkningar inom den Europeiska 
marknaden följer standarden EN 15978 vilket även är kompatibelt med standarden 
ISO 14040/44. Produkter som finns listade i One Click LCA:s databas har genom-
gått en EPD (Environmental Product Declaration) vilket garanterar säkerheten i 
dess resultat. (One Click LCA, u.å. a)  

LCC-beräkningarna är genomförda med hjälp av beräkningsverktyget One Click 
LCA som för LCC beräkningar följer strukturen i EN 16627 vilken överensstämmer 
med standarden ISO 15686-5. (One Click LCA, u.å. a)  

I One Click LCA har produktval, leveranssätt, transportsträcka, livslängsdata, 
materialets mängd samt prisuppgifter för respektive material programmerats in. 
Uppgifterna presenteras längre fram i detta kapitel.    

3.4 Konvertering från trä till betong och stål 

Den tilltänkta betongkonstruktionen är beräknad med hjälp av Svensk Betongs di-
mensioneringsdiagram (Svensk Betong, u.å. a) och dimensioneringshjälpmedel 
(Svensk Betong, u.å. b). Svensk Betongs dimensioneringstabeller för takbalkar avser 
endast fribärande takbalkar utan pelarstöd. Att använda fribärande takbalkar skulle 
ge en konstruktionslösning utan pelare på plan fyra, samt en högre byggnadshöjd till 
följd av de grova dimensionerna som de fribärande takbalkar utgör. För att få bet-
ongkonstruktionen att efterlikna den befintliga byggnadens konstruktion är den till-
tänka takkonstruktionen utförd med bjälklagsbalkar. 

Håldäcken har dimensionerats med hjälp av Svensk Betong (2009). Laster för hål-
däcken är inhämtad från bygghandlingar. Lasterna för betongbalkarna beräknades 
och dimensionerades med hjälp av värden från bygghandlingar samt inhämtad 
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information om håldäck. Utifrån Svensk Betong (u.å. a) valdes lämpliga dimens-
ioner.  Betongpelarnas dimensioner räknades fram med hjälp av Svensk Betongs di-
mensioneringshjälpmedel (Svensk Betong, u.å. b) för platsgjutna pelare utifrån last-
nedräkningarna. Då prefabricerade pelare och platsgjutna pelare anses kunna ta 
samma last ansågs detta dimensioneringshjälpmedel kunna användas. Samt att in-
formation om vilka laster en prefabricerad betongpelare klarar av inte framgår tyd-
ligt på leverantörernas sidor. 

Stålkonstruktionen beräknas bestå av stålbalkar, stålpelare och hålbjälklag i betong. 
Stålpelare beräknas utgöras av VKR-profiler vilka anses vara bäst lämpade i parke-
ringshus. Detta främst då denna profil är lika stark för horisontella laster i alla rikt-
ningar, vilket är att föredra då konstruktionen ska dimensioneras för olyckslaster, 
som i det berörda fallet kan komma att belasta pelarna från samtliga håll. Balkarna 
beräknas utgöras av IPE-profiler då dessa endast behöver ta upp belastning i styva 
ledden. Samma beräkningssätt användes för lastnedräkningarna för stålkonstrukt-
ionen som betongkonstruktionen. Med hjälp av Tibnor (2007) valdes lämpliga bal-
kar och pelare i lika uppsättning som den befintliga byggnaden.  

I den befintliga byggnaden finns pelare på de övre våningarna som sett till lastned-
räkningar tycks vara överdimensionerade. Dessa pelare är placerade i byggnadens yt-
terkanter mot fasad. Antaganden har gjorts att samma dimension valts till dessa pe-
lare på samtliga våningsplan på grund av estetiska skäl, eller att kostnaden för extra 
materialet som ingår i dessa något grövre pelare tas ut av att det är billigare med en 
genomgående konstruktion i hela fasadsidorna. Fasadpelarna för betong och stål-
konstruktionen har därför dimensionerats på samma sätt. 

För detaljerade beräkningar se bilaga A. 

3.5 Produktval 

Produkter i de olika konstruktionstyperna är valda med hänsyn att efterlikna den be-
fintliga byggnadens förutsättningar i så hög utsträckning som möjligt. Kraven som 
ställts för att uppfylla detta mål är: 
- Byggnadsdelarna vad gäller stommen ska vara prefabricerade.
- Byggnadsmaterialet ska ha genomgått en EPD.
- Byggnadsmaterialet ska finnas listade i One Click LCA:s databas.
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Tabell 1. Produkter som valts till den vertikalt bärande konstruktionen. 

Produkt Tillverkare Levereras 
från 

Transport-
sträcka 

Leveranssätt 

Limträ: pelare och 
balkar samt KL-trä 

Martinson 
Group AB 

Bygdsiljum  ** 541 km       ** Lastbil     ** 
kapacitet     
30-34 ton 

Betong: pelare och 
balkar 

Scanbet Nordisk  * 
standard 

Nordisk       * 
standard 

Nordisk   * 
standard 

Betong: håldäck Strängbetong Kungsör    *** 189 km     *** Lastbil   *** 
kapacitet        
40 ton 

Stål: pelare och bal-
kar 

Ruukki Con-
struction AB 

Nordisk * 
standard 

Nordisk     * 
standard 

Nordisk     * 
standard 

* One Click LCA:s standardvärden för byggnader uppförda i Norden   
** Personlig kommunikation med Projektledare Robert Andersson, Martinson Group AB 2018-04-25  
*** Personlig kommunikation med Säljare Anders Karjer, Strängbetong 2018-04-25 
  

Tabell 2. Produkter som valts till fasadmaterial. 

Produkt Tillverkare Levereras 
från 

Transport-
sträcka 

Leveranssätt 

Limträ: panel Martinson Group AB Bygdsiljum ** 541 km       ** Lastbil        ** 
kapacitet          
30-34 ton 

Fibercement: 
fasadskiva 

Cembrit AB Nordisk       * 
standard 

Nordisk      * 
standard 

Nordisk    * 
standard 

Stålplåt (målad 
från fabrik): fa-
sadskiva 

Ruukki Construction 
AB 

Nordisk    * 
standard 

Nordisk       * 
standard 

 

Nordisk    * 
standard 

 
* One Click LCA:s standardvärden för byggnader uppförda i Norden  
** Personlig kommunikation med Projektledare Robert Andersson, Martinson Group AB 2018-04-25 
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Tabell 3. Produkter som valts till ytbehandling av de olika stom- och fasadmaterialen. 

Produkt Tillverkare Levereras 
från 

Transport-
sträcka 

Leveranssätt 

Klarlack: pe-
lare och bal-
kar i limträ 

Sigma Coatings Nordisk  * 
standard 

Nordisk         * 
standard 

Nordisk  * 
standard 

Lasyr: panel i 
limträ 

Blanchon  Nordisk   * 
standard 

Nordisk        * 
standard 

Nordisk  * 
standard 

Täckmålning: 
pelare och 
balkar i be-
tong 

Jotun, Pilot WF Nordisk  * 
standard 

Nordisk          * 
standard 

Nordisk   * 
standard 

Täckmålning: 
fibercement-
skiva 

Behövs ej    

Täckmålning: 
pelare och 
balkar i stål 

Jotun, Pilot        ** 
WF 

Nordisk  * 
standard 

Nordisk              * 
standard 

Nordisk  * 
standard 

Täckmålning: 
stålplåt fasad 

Jotun Pilot        ** 
WF 

Nordisk  * 
standard 

Nordisk         * 
standard 

Nordisk  * 
standard 

* One Click LCA:s standardvärden för byggnader uppförda i Norden  
** Till stål har krav ställts att färgen ska vara lämplig för en minsta korrosivitetsklass på C4 som enligt SS-EN 
ISO 9223 och SS-EN ISO 12944-2 motsvarar "Påtagliga mängder luftföroreningar eller måttlig mängd salt, 
industri och kustområden"  

3.6 Livslängdsdata för byggnadsmaterial 

Nedan följer en tabell över de valda produkternas beräknade livslängd. Fasaderna 
anses vara i en utsatt miljö med tanke på livslängd för material och ytbehandling. Pe-
lare och balkar invändigt anses vara i en normal miljö. Värden markerade med fet 
stil utgör valda värden. 
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Tabell 4. Beräknad livslängd på stomkonstruktion och fasadbeklädnadsmaterial.  

Produkt Beräknad livslängd, år 

Alla pelare, balkar och bjälklag 
oavsett material 

50 (d.v.s. referenslivslängd)                             * 

Limträpanel: täcklasyrbehandlad  Utsatt 21-42 (valt värde 31 år)                    ** 

Normalt 30-60 

Fibercementskivor (Cembritskiva 
är homogent färgad) 

Utsatt 25                                            *** 
Normal 40 

Skyddat 50 

Stålplåt fasad: täckmålad Utsatt  30                                                                  *** 

Normal 40 

Skyddat 60 

* Enligt krav i bygghandlingar 
** Burström (1999) 
*** Erlandsson & Holm (2015) 
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Tabell 5. Beräknad livslängd på ytbehandling. 

Produkt Beräknad livslängd, år 

Klarlack: pelare och balkar limträ 8 * 

Lasyr: fasad limträ Utsatt 4 
Normalt 5 

Skyddat 7 

*** 

Täckmålning: pelare och balkar be-
tong (Anses samma som fasad)

Utsatt 8 

Normal 10 

Skyddat 20 

*** 

Täckmålning: fibercementskiva fa-
sad  

Underhållsfri om viss urblekning kan 
accepterasenligt enligt Fredrik Bergs-
tedt säljare på Cembrit (personlig kom-
munikation 2018-05-02)  

*** 

Täckmålning: pelare och balkar 
stål (Anses samma som fasad)

Utsatt 7 

Normal 15 

Skyddat 25 

*** 

Täckmålning: stålplåt fasad fabriks-
målad 

Utsatt 10 

Normal 17 

Skyddat 25 

** 

Täckmålning: stålplåt fasad Utsatt 7 

Normal 15 

Skyddat 25 

*** 

* Produktens förprogrammerade värde i One Click LCA
** Burström (1999)
*** Erlandsson & Holm (2015)

3.7 Materialmängd 

Totala mängden konstruktionsmaterial i form av limträ och KL-trä i Briggens befint-
liga pelare, balkar och bjälklag är beräknade med hjälp av bygghandlingar.  

Materialmängd i motsvarande konstruktion konstruerad i betong och stål är 
beräknad med hjälp av resultatet från dimensioneringsberäkningarna.  
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Mängd material i träfasaden är beräknad med hjälp av bygghandlingar. Endast de 
delar av fasaden som är utförd i träraster och träpanel ingår i analysen. Det är även 
denna yta som beräknas täckas med fibercementskivor och fasadskiva i stålplåt. 

Samtliga ytbeläggningsmaterial är grovt beräknade genom sammanställning av den 
totalt synliga ytan som utgörs av respektive konstruktionsmaterial de är avsedda för. 
Vid underhåll av ytbehandling på fasadmaterialet av stål och trä sker detta med två 
strykningar per underhållstillfälle (Jotun u.å.). Vid underhåll av pelare och balkar har 
även dessa beräknats bli behandlade med två strykningar per underhållstillfälle. 

Tabell 6. Materialmängd stommar. Uppges i samma enhet som tillgänglig prisinfo. 

Produkt Mängd 

Limträpelare 754 m 
69 m³ 

Limträbalkar 1796 m 
260 m³ 

KL-trä 6 739 m² 

Betongpelare 801 m 

Betongbalkar 1 796 m 

Håldäck 6 739 m² 

Stålpelare 26 483 kg 

Stålbalkar 111 079 kg 

Tabell 7. Materialmängder ytbehandling. Uppges i samma enhet som tillgänglig prisinfo. 

Produkt Mängd 

Klarlack: pelare och balkar limträ 5 413 m² 

Lasyr: fasad limträ 4 017 m²

Täckmålning: fibercementskiva 
fasad  

- 

Täckmålning: pelare och balkar 
stål 

2 926 m² 

Täckmålning: stålplåt fasad 3 038 m² 
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3.8 Prisuppgifter 

Prisuppgifter för limträbalkar, limträpelare och KL-trä är lämnade av Robert An-
dersson på Martinsson AB via Tomas Jonsson på PEAB. Prisuppgifterna som lämnats 
är grovt uppskattade och exklusive frakt, smiden mm. Arbetskostnaden för dessa de-
lar är framtagna med hjälp av Wikells Byggberäkningar AB (2018). Limträpelare 
förutsätts ha samma installationskostnad per meter som GSN.241 limträpelare 
115*405 (största dimension listad i Wikells Byggberäkningar AB (2018)). Limträ-
balkar förutsätts ha samma installationskostnad per meter som GSN.242 limträbalk 
140*810 (största dimension listad i Wikells Byggberäkningar AB (2018)). KL-trä 
förutsätts ha samma installationskostnad per m² som bjälklag 9.003 lättelement 
B304 av trä inkl. infästningar, tätningar (Wikells Byggberäkningar AB, 2018). Pris-
uppgifter för stomkonstruktionerna i stål, stomkonstruktionerna i betong och samt-
liga ytbehandlingsmaterial är hämtade från Wikells Byggberäkningar AB (2018). 
Dessa priser är beräknade utefter de materialmängder som ingår i LCA beräkning-
arna. Om exakt pris saknas har priset interpolerats. 

Tabell 8. Prisinfo stommaterial. 

Produkt Pris Rubrik i Wikells 
Byggberäkningar 
AB (2018) 

Limträpelare Arbetskostnad 256,49 kr/m 

Material 7000 kr/m³ 

GSN.241 

- 

Limträbalkar Arbetskostnad 256,49 kr/m 

Material 7000 kr/m³ 

GSN.242 

- 

KL-trä Arbetskostnad 87,94 kr/m² 

Material 6000 kr/m³ 

9.003 

- 

Betongpelare 2528-3828 kr/m GSC.41 

Betongbalkar 2559-2872 kr/m GSC.42 

Håldäck 954 kr/m² GSC.61 

Stålpelare 42 kr/kg HSB.111 

Stålbalkar 40 kr/kg HSB.12 
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Tabell 9. Prisinfo ytbehandling. 

Produkt Pris Rubrik i Wikells 
Byggberäkningar 
AB (2018) 

Klarlack: pelare och balkar 
limträ 

73,70 kr/m² LCS.22 

Lasyr: fasad limträ 110,10 kr/m² LCS.21 

Täckmålning: fibercement-
skiva fasad  

-  

Täckmålning: pelare och bal-
kar stål 

110 kr/m² LCS.21 

Täckmålning: stålplåt fasad 110,10 kr/m² LCS.21 
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4 Resultat 

Som tidigare nämnts har de olika stomalternativen och de olika fasadalternativen un-
dersökts fristående från varandra. Detta gäller såväl LCA som LCC. I resultatet ne-
dan presenteras därmed dessa skilt från varandra under kategorierna LCA stomme, 
LCA fasad, LCC stomme och LCC fasad. 

4.1 LCA stomme 

Resultatet av LCA:n för de olika stommaterialen visar att trä har den minsta miljö-
påverkan i samtliga perspektiv som analyserats. Stål visar sig samtidigt ha den största 
miljöpåverkan i samtliga perspektiv.  

Den globala uppvärmningen orsakad av en stålstomme behandlad med vattenbaserad 
akrylfärg och ett bjälklag av håldäck i betong uppgår till 761 ton koldioxidekvivalen-
ter (CO2e). Samma byggnad konstruerad i betong, även den ytbehandlad med vat-
tenbaserad akrylfärg och ett bjälklag av håldäck i betong, uppgår till 73 % av 
stålstommens utsläpp. En likvärdig trästomme i limträ behandlad med klarlack och 
ett bjälklag i KL-trä uppgår till 29 % av stålkonstruktionens utsläpp. 

Analysen beträffande försurningen visar på en liknande fördelning mellan de olika 
konstruktionsmaterialen. Stommen i stål står för de högsta utsläppen motsvarande 
1,57 ton svaveldioxidekvivalenter (SO2e). Stommen i betong står för 74 % av stålet 
utsläpp medan trästommen orsakar lägst utsläpp motsvarande 53 % jämfört med 
stålstommen utsläpp. 

Beträffande övergödning orsakar stålstommen även här mest utsläpp och trästom-
men minst, även om skillnaden mellan de tre olika konstruktionsmaterialen är något 
mindre. Stålstommen orsakar utsläpp motsvarande 0,27 ton fosfatekvivalenter 
(PO4e). Betongstommen orsakar motsvarande 94 % av stålstommen medan kon-
struktionen i trä orsakar utsläpp motsvarande 68 %. 

I figur 1 nedan är inte eventuell miljövinst vid återvinning medräknad. 

Figur 1. Miljöpåverkan från stomme. 
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Nedan följer figurer som redovisar i vilket stadium av byggnadens livscykel olika 
miljöpåverkningar inträffar. Här framgår tydligt att konstruktionsmaterialet och 
framtagandet av detta har den största inverkan på samtliga miljöpåverkansfaktorer, 
förutom på global uppvärmning beträffande trästommen där rivningsfasen är nästin-
till densamma som fasen för konstruktionsmaterial. 

Global uppvärmning har för alla tre stommar störst påverkan från fasen konstrukt-
ionsmaterial. Här har stålstommen drygt åtta gånger större klimatpåverkan än 
trästommen. Trästommen utmärker sig i rivningsfasen där den har sju respektive nio 
gånger större klimatpåverkan jämfört med betong respektive stålstommen.  

Figur 2. Miljöpåverkan i form av global uppvärmning från stomkonstruktionerna fördelat på livscy-
kelns olika faser. 

Påverkan till försurning har likt global uppvärmning betydande störst påverkan från 
fasen konstruktionsmaterial. Vid framställning av konstruktionsmaterialet samt 
transporter har träkonstruktionen minst påverkan. I faserna underhåll och material-
utbyte samt rivning har trästommen den största påverkan samtidigt som den även 
ger minst miljövinst vid återvinning. 

Figur 3. Miljöpåverkan i form av försurning från stomkonstruktionerna fördelat på livscykelns olika 
faser. 
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Miljöpåverkan i form av övergödning får ett likvärdigt resultat som resultat från mil-
jöpåverkan genom försurning. Trästommen påverkar övergödningen minst vid fram-
tagning och transport men mest vid underhåll och materialutbyte samt rivning. 
Betongstommen bidrar med 0,021 ton svaveldioxidekvivalenter i rivningsfasen sam-
tidigt som den har en miljövinst vid återvinning på 0,018 ton. Trästommen har en 
påverkan på 0,023 ton svaveldioxidekvivalenter vid rivning men ingen miljövinst vid 
återvinning. 

Figur 4. Miljöpåverkan i form av övergödning från stomkonstruktionerna fördelat på livscykelns olika 
faser.  
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4.2 LCA fasad 

Till skillnad från LCA:n som utförts på de olika stommaterialen visar LCA:n på de 
olika fasadmaterialen och ytbehandlingen av dessa en större variation i resultatet.  

Stålfasad behandlad med vattenbaserad akrylfärg orsakar störst miljöpåverkan på den 
globala uppvärmningen. Totalt uppgår dessa utsläpp till 56,8 ton koldioxidekviva-
lenter. En träfasad behandlad med täcklasyr orsakar 96 % i jämförelse med stålfasa-
den. En fasad i fibercement orsakar utsläpp motsvarande 41 % av stålfasadens ut-
släpp.  

Sett till försurning orsakar träfasaden den största delen svaveldioxidekvivalenter 
med totalt 0,33 ton. Stålfasaden orsakar 67 % av denna mängd, medan en fasad i fi-
bercement orsakar utsläpp motsvarande 19 % av träfasadens. 

Även vad gäller fosfatekvivalenter, som bidrar till övergödning, står träfasaden för 
den största delen utsläpp motsvarande 0,046 ton. Fasaden i stål står för motsvarande 
81 % av träfasadens utsläpp, medan fibercementen endast orsakar 9 % av de utsläpp 
fosfatekvivalenter som en träfasad orsakar. 

I figur 5 nedan är inte eventuell miljövinst vid återvinning medräknad. 

Figur 5. Miljöpåverkan från fasad. 
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Vad gäller utsläpp av koldioxidekvivalenter som bidrar till den globala uppvärm-
ningen står stålfasaden för den största delen av de jämförda fasadalternativen. Träfa-
saden är i konstruktionsskedet det mest miljövänliga alternativet. Men på grund av 
dess stora behov av underhåll är den sett över hela dess livscykel något bättre än fa-
saden i stål, men betydligt sämre än fasaden i fibercement. 

Figur 6. Miljöpåverkan i form av global uppvärmning från fasadkonstruktionen fördelat på livscykelns 
olika faser. 
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Även vad gäller utsläpp som bidrar till övergödning orsakar trä mest utsläpp medan 
fibercement orsakar klart minst utsläpp. Stålfasaden orsakar åtta gånger mer utsläpp 
än fasaden i fibercement. Träfasaden står för tio gånger mer utsläpp.  

Figur 8. Miljöpåverkan i form av övergödning från fasadkonstruktionen fördelat på livscykelns olika 
faser. 
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4.3 LCC stomme 

Resultatet av LCC på de olika stommaterialen visar att en stomme i betong är det 
mest kostsamma alternativet. Sett över referenstiden på 50 år är de totala kostna-
derna för en stomme i betong, behandlad med vattenbaserad akrylatfärg och bjälklag 
av håldäck i betong 15,9 miljoner, diskonterat 15,1 miljoner. Kostnaden för en stål-
stomme med samma ytbehandling och samma bjälklag landar på 12,6 miljoner, dis-
konterat 12,2 miljoner. Trästommen med pelare och balkar i limträ behandlade 
med klarlack och ett bjälklag i KL-trä visar sig vara det billigaste alternativet. Kost-
naderna under referenstiden uppgår för denna konstruktion till 12,1 miljoner, dis-
konterat 1 miljoner. 

Figur 9. LCC för stommaterial. 
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4.4 LCC fasad 

I genomförd LCC för de olika fasadmaterialen har endast underhållskostnaderna ana-
lyserats. Anledningen till detta är arbetets tidsramar som lett till att det bara är på 
dessa delar rimliga antaganden kunnat göras. Vid val av fasadmaterial tillkommer 
även estetiska val som drastiskt kan ändra prisbilden. För att undvika ett missvisande 
resultat har därför fasadmaterialet inte räknats med i genomförd LCC. 

Då fasaden i fibercement beräknas komma fabriksmålad, vilket ger den en längre 
livslängd, är första behandlingen av fasaderna i stål och trä inte medräknade. Detta 
för att göra analysen så rättvis som möjligt. Priset för den första behandlingen bör 
därmed ingå och medräknas när prisuppgifter för respektive fasad inhämtas.  

LCC resultatet visar att kostnaden för underhållet av fasaden i trä behandlad med la-
syr sett över referenstiden på 50 år blir 3 miljoner, diskonterat 1,5 miljoner. Kost-
naderna för fasaden i stål som behandlas med akrylatfärg blir under samma tidsinter-
vall 1,1 miljoner, diskonterat 0,6 miljoner. Fasaden i fibercement är underhållsfri 
sett till sin livslängd och därmed tillkommer inga underhållskostnader. 

Figur 10. LCC för fasadmaterial. 
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5 Diskussion 

Likt presentationen av resultatet från genomförda analyser kommer även diskussion 
och slutsats presenteras under separata kategorier. Förutom vad gäller stycket som 
berör val av mer lokalproducerade material under kategorin LCA fasad. Detta 

stycke gäller även LCA stomme.    

5.1 LCA stomme  

Resultatet från LCA:n av det olika tilltänkta stommaterialen visar att en stomme i 
trä är betydligt mer miljövänlig jämfört med en stomme i betong eller stål. Här har 

det visat sig vara svårt att hitta några åtgärder som kan ändra detta resultat. Försök 
har gjorts genom att halvera livslängden på ytbeläggningen av trästommen från 8 år 
till 4 år men trots detta är trästommen det bästa alternativet. Att dubblera livsläng-
den på ytbehandlingsmaterialet för stål- och betongstommen från 15 till 30 år re-
spektive 10 till 20 år ger fortfarande ett resultat som visar att trästommen är det 
bästa alternativet. Även om båda dessa exempel skulle inträffa är trä det bästa alter-
nativet med klar marginal. Tester har även utförts med förutsättningar att stål och 

betongstommen bara ytbehandlas en gång medan trästommen får ny ytbehandling 

med 4 års intervaller. Trästommen visar sig ändå var det mest miljövänliga alternati-
vet.  

Det som skulle kunna ändra resultatet kraftigt är om något av stommaterialen kan 
anses behöva bytas ut under referenslivslängden, vilket inte är rimligt. Om analysen 
görs över längre tid kan frågan om vilket av de olika stommaterialen som kan anses 
ge byggnaden den längsta livslängden bli aktuell. Det här är ingenting denna rapport 
berört då en LCA bör ha en referenslivslängd på 50 år vilket beskrivits tidigare i rap-

porten.   

Valet av material i stommen är alltså det som har störst miljöpåverkan. Ytbehand-
lingen av detta är i sammanhanget en så liten del av den totala miljöpåverkan att det 
kan anses försumbara. Det här tros främst bero på att materielmängden i stomkon-
struktionen är väldigt mycket större än den mängd ytbehandlingsmaterial som kom-
mer åtgå till underhåll. Däremot bör det i valet av ytbehandlingsmaterial genomfö-

ras en separat LCA på de olika ytbehandlingsmaterialen som kan tänkas vara lämpade 
för respektive stomkonstruktion. Att slå ihop materialet i stommen med materialet i 
ytbehandlingen och jämföra dessa i samma LCA leder just till att miljöpåverkan av 
ytbehandlingen försvinner i resultatet av stommaterialets betydligt större miljöpå-
verkan. För att få ett rättvist resultat som kan ligga till grund i beslut om val av ytbe-

handling bör därför dessa delar i framtiden analyseras separat. Ett flertal alternativ 
till respektive stommaterial bör då även analyseras för att hitta den mest fördelaktiga 

kombinationen mellan miljöpåverkan och underhållsintervall.  



 

30 

5.2 LCA fasad  

Efter LCA:er på de olika stommaterialen är det rimligt att tro att resultatet för de 
olika fasadmaterialen ska se likvärdiga ut, vilket inte är fallet. Istället ses här att trä-

fasader sett ur ett miljöperspektiv är det sämsta alternativet.   

Samtliga fasader har en betydande miljöpåverkan i fasen konstruktionsmaterial men 

det är främst i fasen underhåll och materialutbyte som de stora skillnaderna i miljö-

påverkan mellan de olika fasadalternativen verkar ske.  

Alla fasader betraktas ha en livslängd som gör att de helt bör bytas ut en gång under 
den satta referenslivslängden. Däremot kräver trä och stål underhåll av ytbehand-
lingen vilket en fasad med fibercement inte behöver. Detta gör att stål, men fram-

förallt trä får en stor negativ miljöpåverkan vid det löpande underhållet. Anled-
ningen till detta anses främst bero på att den analyserade träfasaden enligt bygghand-
lingar ska behandlas med lasyr. Lasyr visar sig vid efterforskningar i en utsatt miljö, 
vilket Briggen anses vara placerad i, bara ha en livslängd på fyra år enligt Erlandsson 
& Holm (2015). Detta medför att en träfasad behandlad med lasyr kräver ett stort 
underhåll under hela byggnadens referenslivslängd. Det är något som bidrar till en 
stor materialåtgång i form av lasyr vilket har en starkt negativ påverkan till fasadens 

totala miljöpåverkan.  

Om träfasadens lasyr istället skulle anses ha en livslängd motsvarande om byggnaden 

stod i en skyddad miljö, vilket Erlandsson & Holm (2015) då anser uppgå till 7 år, 
visar en utförd LCA samma resultat. Träfasaden skulle då närma sig fasaderna i fiber-
cement och stål vad gäller utsläpp som bidrar till den globala uppvärmningen men 

med avseende på försurning och övergödning skulle skillnaden fortsatt vara stora.  

I genomförda analyser har material valts efter tidigare nämnda kriterier. Att välja 
mer lokalproducerade produkter och ställa krav exempelvis på andel återvunnet 
och/eller förnybart material i dessa produkter kan ändra resultaten. Detta gäller 
både stom- och fasadmaterial samt val av produkter till ytbehandlingen av dessa. Re-
sultatet i denna rapport bör ses som en riktlinje i vilka material som ur miljösyn-
punkt bäst lämpar sig för berörd byggnad. Produktspecifika förbättringar kan ge-

nomföras men kräver då närmare analys.  

5.3 LCC stomme   

De LCC:er som genomförts på de olika stomalternativen visar att trästommen är det 

minst kostsamma alternativet. Däremot bör detta resultat inte betraktas som sä-

kert. Orsaken är att priset på stommen i trä med balkar och pelare i limträ samt 
bjälklag i KL-trä har en högst osäker prisbild. De prisuppgifter som lämnats ut är ett 
enhetspris för vad limträ ungefär kostar per kubikmeter balk. Pelare har fått 
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förutsättas ha samma prisbild. Prisuppgift på KL-trä har uppgivits vara ungefär 1 000 
kr billigare per kubikmeter. Dessa priser innefattar inte projektering, frakter smiden 
mm. Leverantör av materialet till Briggen samt byggentreprenören vid Briggen har 
vid flertal tillfällen tillfrågats om prisuppgifter men inga prisuppgifter mer säkra än 
ovan nämnda har lämnats ut. Arbetskostnaderna för installation av limträbalkar, 
limträpelare samt KL-trä har fått uppskattats med hjälp av Wikells Byggberäkningar 

AB (2018).  

Övriga priser på såsom materialet och arbetskostnad till stål- och betongkonstrukt-
ion och samtliga ytbehandlingsmaterial är hämtade ur Wikells Byggberäkningar AB 

(2018). Dessa priser kan därmed betraktas som trovärdiga.  

5.4 LCC fasad  

Resultatet av LCC:n på de olika fasadalternativen är i enlighet med de olika under-
hållsintervallen. Fasaden som kräver mest underhåll har helt enkelt den dyraste un-

derhållskostnaden. Inga vidare tester har utförts utifrån LCC:n på fasaden.  

5.5 Felkällor och validitet 

Under arbetets gång har ett flertal frågeställningar dykt upp. Dessa frågeställningar 
berör förbestämd referenslivslängden, eventuellt brist på underhåll av konstrukt-
ionsdelar, återvinning och material samt validitet av bakgrundsdata i det beräknings-
program som använts. Samtliga av dessa punkter bör kunna leda till en osäkerhet i 
resultatet som framställts och har därför kontrollerats närmare. 

5.5.1 Referenslivslängd 

En fråga som uppkommit under arbetets gång har varit hur material som byts ut 
med olika tidsintervall kompenseras om det har stora skillnader i livslängd men ändå 
samma antal utbyten under den satta referenslivslängden. Som exempel har fasa-
derna i genomförd LCA förutsatts ha en livslängd enligt följande: Fibercementskivor 
25 år, stålplåt 30 år och limträpanel 31 år. Detta gör att om byggnaden står längre 
än 50 år kommer fibercementskivorna behöva bytas igen medan stålplåten har 5 år 
kvar och limträpanelen 6 år kvar innan nästa utbyte.  

En ide som framkommit är att använda den räknemetod som Erlandsson & Holm 
(2015) beskriver i sin rapport. Denna metod utgår från att beräkna en procentsats av 
hur stor påverkan varje material har utefter hur många år efter referenstiden bygg-
nadsdelen har kvar av dess livslängd. Exempelvis kommer fasaden i fibercementski-
vor behöva bytas en gång under referenslivslängden. Detta gör att miljöpåverkan 
från två uppsättningar av just denna fasad bör räknas med i en LCA enligt följande 
beräkning 1/25*50=2. Fasaden i stålplåt kommer behöva bytas en gång och efter 
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referenslivslängden fortfarande ha 5 år kvar av sin specifika livslängd. Miljöeffekten 
skulle då bli 1/30*50=1,67. Ett mer exakt resultat skulle alltså vara att ta miljöpå-
verkan från en uppsättning av fasaden i fibercementskivor och multiplicera resultatet 
med 2. För fasaden i stålplåt bör dess miljöpåverkan multipliceras med 1,67. Genom 
att använda den här metoden skulle alltså en beräkning kunna genomföras som tar 
hänsyn till materialens respektive livslängd efter referenslivslängden.  

I analyser som utförts har det inte valts att göra några avsteg från programvaran One 
Click LCA:s beräkningsverktyg. Detta med stöd av att nämnd programvara följer 
den Europeiska standarden EN15978 om hur LCA för byggnader ska genomföras. 
Här framgår att beräkningar ska genomföras efter hur många hela gånger en bygg-
nadsdel byts ut efter förutbestämd referenslivslängd. 

5.5.2 Underhåll 

Någonting som drastiskt kan ändra resultatet och förutsättningarna för genomförda 
analyser är om de ytbehandlingsmaterial konstruktionsdelarna behandlas med inte 
underhålls i tillräckligt hög utsträckning. Byggnaden är placerad i en relativt utsatt 
miljö nära havet och kommer även i sin funktion som parkeringshus inneha en verk-
samhet som kan bidra till ett högt slitage. Detta slitage sätter höga krav på ytbehand-
lingsmaterialen och främst golvbeläggningen i det konstruktionsalternativet som in-
nehåller KL-trä. Om golvbeläggningen här spricker och saltrikt smältvatten tränger 
ner till träkonstruktionen finns stor risk för en förkortad livslängd. En risk som 
skulle kunna undvikas vid valet av håldäck i betong som bjälklag. Håldäck som enligt 
G. Hed (personlig kommunikation, 20 april 2018) i regel är spännarmerade och där-
igenom förhindrar sprickbildning och därmed inträngande av fukt. Pelare och balkar 
bör även de inventeras och underhållas kontinuerligt för att den satta referenslivs-
längden ska uppnås. Här kan det finnas skillnader i hur mycket slitage de olika kon-
struktionsmaterialen tål. Samtliga alternativ kan få en förkortad livslängd om de ut-
sätts för oväntat slitage som skadar ytbehandlingen. Betong kan drabbas av kloridin-
trängningar, stål av rost och trä av röta. Detsamma gäller fasaderna där främst alter-
nativet i trä bör anses som mest känsligt.  

Slutsatsen av detta är att ytskikten kontinuerligt bör kontrolleras, livslängd bör ald-
rig överskridas och beräknaringar som berör LCA och LCC bör innehålla livslängder 
som för respektive material med stor säkerhet kan säkerställas. Resultatet i utförda 
LCA och LCC beräkningar grundar sig på att detta följs. 

5.5.3 Materialåtervinning 

En aspekt som denna rapport inte berör närmare är vad som händer med byggnads-
materialet efter rivning. I genomförda analyser är det resultatet av One Click LCA:s 
förprogrammerade värden för respektive material som presenteras som miljövinst 
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vid rivning. Enligt Kaziolas, Zygomalas, Stavroulakis & Baniotopoulos (2016) kan 
återanvändandet av materialet från en träkonstruktion ge stora miljövinster. Vidare 
säger Kaziolas et al. (2016) att återanvändandet av materialet från en stålbyggnad 
kan mer än halvera byggnadens totala miljöpåverkan, vilket utförda LCA:er inte vi-
sar. Resultatet i One Click LCA:s beräkningar grundar sig på varje produkts miljö-
varudeklaration. Dessa är granskade av tredje part och bör därmed anses vara tillför-
litliga. Trots detta är det svårt att med säkerhet veta vad som händer med materialet 
från en byggnad som ska rivas om ett halvt sekel. Samtliga analyserade fall i denna 
rapport har däremot samma förutsättningar, varför jämförelsen mellan dessa resultat 
i detta fall bör ses som rättvisa. Denna frågeställning är även kontrollerad med R. 
Ramirez Villegas (personlig kommunikation, 8 maj 2018) som är doktorand vid 
Högskolan Dalarna och har arbetat i One Click LCA sedan tidigare. Han har grans-
kat resultatet från utförda analyser och anser att dessa är rimliga. Han bekräftar även 
påståendet om att det är väldigt svårt att veta vad som händer med materialet efter 
rivning och dessa resultat grundar sig mer i grova uppskattningar. Vidare säger han 
att som marknaden ser ut idag är det väldigt lite trämaterial som faktiskt återan-
vänds. Det mesta åtgår istället till bränsle i fjärrvärmeverk eller liknande, vilket inte 
ses som återvinning av materialet. Medan stålet kan smältas och gjutas om till nya 
byggnadsdelar och betongen ofta krossas och används som fyllnadsmassor. 

På frågan varför träkonstruktionen har en högre miljöpåverkan vid rivning än de öv-
riga alternativen anser R. Ramirez Villegas (personlig kommunikation, 8 maj 2018) 
att även den delen av analysen ser rimlig ut. Han säger vidare att det helt enkelt kan 
bero på att rivningsprocessen för en träbyggnad är mer komplex och energikrävande 
än för en stål- och betongbyggnad.  

Slutsatsen har därmed dragits att i de fall som Kaziolas et al. (2016) tar upp, där de 
påstår att återvinningen av material från en stålbyggnad kan halvera byggnadens mil-
jöpåverkan och återvinningen av materialet från en träbyggnad kan ge stora miljö-
vinster. Det bör betraktas om det med stor säkerhet kan bekräftas att detta sker. För 
att komma till detta resultat bör en tolkning göras om att det återvunna materialet 
helt ersätter material som annars skulle skapas från grunden. Med den tolkningen 
kan då all negativ miljöpåverkan från skapandeprocessen av detta material räknas av i 
återvinningsskedet. Vad som händer med materialet när de analyserade byggnaderna 
planeras rivas är högst oklart och inga antaganden har därför gjorts angående detta. I 
utförda analyser är det One Click LCA:s förprogrammerade värden som presente-
rats men dessa bör tolkas som en form av riktlinje och inte som exakta värden. 

5.5.4 Validering av bakgrundsdata 

Enligt Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC, 2010) är 
värdena i LCA-databaser baserade på ett branschgenomsnitt och arbetet med att för-
bättra databaserna har gjorts i stor utsträckning. Dock har det främsta arbetet 
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handlat om att harmonisera bakgrundsinformationen och ta fram riktlinjer för hur 
osäkerheter och aggregering ska hanteras. Det stora arbetet har inte angripit ut-
vecklingen av företagsspecifika värden, vilka kan variera väldigt mycket (Takano, 
Winter, Hughes & Linkosalmi, 2014). Utvecklingen av de företagsspecifika värdena 
står tillverkarna själva för. Ett ökande krav på att miljöbedöma byggnader värdesät-
ter tillverkare som har miljövarudeklarationer för sina produkter. Vilket i sin tur le-
der till att företag vill miljöbedöma sina produkter.  

Det finns ett flertal olika program som beräknar LCA och ännu fler databaser som 
analyserna hämtar data från (Martínez-Rocamora, Solís-Guzmán & Marrero, 2016), 
(Takano et al., 2014), (Hoxha, Habert, Chevalie, Bazzana & Roy, 2013) (Häfliger et 
al., 2017). De flesta databaser skiljer sig åt angående hur de ser på de olika kompo-
nenterna och saker som avstånd, transporter, bränsle, avkastningsfaktorer, återvin-
ningshantering, mängden av återvunnet material i de färdiga komponenterna och fa-
brikers elavtal kan spela stor roll (Martínez-Rocamora et al., 2016). Samtidigt pågår 
ett ständigt arbete med att utveckla standarder och riktlinjer för informationen i da-
tabaserna (JRC, 2010).  

Häfliger et al. (2017) får ett resultat av studien som visar att valet av kvalitet på 
byggnadsmaterialet har större påverkan på slutresultatet än typen av byggnads-
material. Samtidigt som Bicalho, Sauer, Rambaud & Altukhova (2017) tar upp 
aspekten att det kan vara svårt för företagen som använder LCA inom sina projekt 
att hitta exakta data för det materialet som ingår i just deras projekt. Bicalho et al. 
(2017) nämner att då LCA-beräkningar inte är något krav, utan bara ett verktyg som 
kan användas för redovisning av miljöpåverkan, finns det fortfarande vissa brister i 
systemen. Dessa brister kan förbises då tiden och kostnaden för att få till exakta vär-
den inte skulle ses som lönsamt.  

All data hämtat från olika databaser som finns i One Click LCA har genomgått en ti-
opunktsverifiering med hjälp av en process som granskats av Building Research 
Establishment [BRE] (One Click LCA, u.å. b).  

BRE är ett världsledande multidisciplinärt byggnadsvetenskapscenter som har till 
uppgift att förbättra infrastruktur och byggnader genom kunskapsgenerering och 
forskning. Med hjälp av avancerad forskning utvecklar de bland annat standarder 
som används världen över för att skapa en positiv förändring i transportpåverkan, 
avfall och den byggda miljön. (BRE, u.å.) 

Således är alla data som analyserna med hjälp av One Click LCA klassificerad efter 
samma parametrar, samt att det säkerställs att användaren bara kan välja den inform-
ation som är i enlighet med datakvalitetsbehoven i målcertifieringen (One Click 
LCA, u.å. b). 
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6 Slutsats  

Den optimala konstruktionen sett både ur miljö och ekonomiskt perspektiv är ett 
parkeringshus med en stomme i trä och en fasad i fibercement. Detta bygger främst 
på att Briggens placering är på en utsatt miljö, vilket gör att en lasyrbehandlad träfa-
sad kräver ett stort underhåll som försämrar både de miljömässiga och ekonomiska 
aspekterna. Stommen är inte lika utsatt för den omgivande miljön men med tanke på 
byggnadens verksamhet är det viktigt att denna kontinuerlig inventeras och under-
hålls på ett korrekt sätt. Om detta sker är en trästomme att föredra både ur miljö- 
och ekonomisk synpunkt. 

6.1 LCA stomme  

• En stomme i trä är det mest miljövänliga alternativet medans en stomme i 
stål är det minst miljövänliga. 

• Inga åtgärder har hittats som kan ändra på detta resultat. 

• Valet av material i stommen är det som har störst miljöpåverkan. Ytbehand-
lingen av detta är i sammanhanget en så liten del av den totala miljöpåverkan 

att det kan anses försumbara.  

6.2  LCA fasad  

• En fasad i fibercement är det mest miljövänliga alternativet medans en fasad i 
trä är det minst miljövänliga. 

• Det är svårt att hitta åtgärder som kan ändra på detta resultat.  

• Trots ändringar på underhållsintervallet och en ökad livslängd på lasyren vi-
sar sig träfasaden fortfarande vara det sämsta alternativet, även om resultatet 

blir något jämnare mellan de olika fasadmaterialen.   

• Samtliga fasader har en betydande miljöpåverkan i fasen konstruktions-

material men det är främst i fasen underhåll och materialutbyte som de stora 
skillnaderna i miljöpåverkan mellan de olika fasadalternativen sker. 

6.3 LCC stomme  

• Trästommen är det minst kostsamma alternativet. Detta trots att en stomme 
i trä har ett tätare underhållsintervall än motsvarande stomme i stål och be-
tong. Det är således själva investeringskostnaden i stommen som har den 
klart största inverkan på prisbilden sett över referenstiden. 
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• Betongstommen är det mest kostsamma alternativet. 

6.4 LCC fasad 

• En fasad i fibercement är det minst kostsamma alternativet medans en fasad i 
trä är det mest kostsamma. 

• Resultatet stämmer överens med vilken fasad som har det största respektive 
minsta underhållsbehovet. 
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A1 

Bilaga A - Beräkningar 

I tabell 1 redovisas värdena för lastnedräkningarn som är använda till de beräknings-
program och dimensioneringshjälpmedel som nämns i metoden.  

Tabell 1. Lastnedräkningar för pelare. 

kN/m² kN 

Snölaster snözon 2,5 2,5 2 94,36 

Egenvikt yttertak 0,8 37,74 

Installationslaster 0,2 9,44 

Nyttig last bjälklagen (bilarna) 2,5 117,95 

Egentyngd takbalkar 42,94 

Största yta som pelare belastas med [m²]   47,18   

Belastning från mittbalk (se rapportfil för dessa beräkningar) 33,91 

Belastning från fasadbalk (se rapportfil för dessa beräkningar) 28,26 

tak blälklag mitt bjälklag fasad 

Qk [kN] = 94,357  117,95  58,97 

Gk [kN] = 90,122756  197,62  110,11 

γd= 1 

Ψ0,1 = 0,7 

6.10a) för taket γd*1,35*Gk+γd*1,5*Ψ0,1*Qk   [kN] 220,74 

6.10b)  γd*0,89*1,35*Gk+γd*1,5*Qk   [kN] 249,82 

6.10a) bjälklag med bilar [kN]    390,63  

6.10b) bjälklag med bilar och balkar mitt [kN]  414,36  
6.10b) bjälklag med bilar och balkar fasad [kN]    220,76  

Måtten på byggnaden är hämtad från Revit-modellen. Byggnadsinformation och vär-
den för partialkoefficienter och liknande är hämtad från bygghandlingar. Beräkningar 
utförda enligt Isaksson & Mårtensson (2017). 



A2 

Beräkning håldäck 

Beräkningar för håldäcket skedde med hjälp av Svensk Betong (2009). Information 
om mått på byggnaden hämtades från Revit-modellen. 

Följande information fylldes i beräkningshjälpmedlet: 
Spännvidd: 7.5 m 
Lasttyp: II. Kontor (2,5kN/m², vilket är det samma som nyttiga lasten enligt K-
01.0-001) 
Extra last: 0 kN/m2 

Detta gav håldäck: HD/F 120/20 

Figur 1. Elementtvärsnitt på håldäck (Strängbetong, 2015). 

Beräkning balkar mitt i konstruktionen 

Egentyngder från håldäck: 347kg/m² --> Gk = 3,47 kN/m² 

Linjelast 

Säkerhetsklass 3 - γd = 1 

Ψ0,1 = 0,7 (Kategori F utrymmen med fordonstrafik fordonstyngd ≤ 30kN) 

Gk = 3,47 kN/m² 

Qk = 2,5 kN/m² (Nyttig last enligt K-01.0-001) 

6.10a) γd*1,35*Gk+γd*1,5*Ψ0,1*Qk = 1*1,35*3,47+1*1,5*0,7*2,5 = 7,3 
kN/m² 

6.10b)  γd*0,89*1,35*Gk+γd*1,5*Qk = 1*0,89*1,35*3,47+1*1,5*2,5 = 7,9 
kN/m² 



A3 

Dimentionerande linjelast 

Avstång mellan pelare = 6,93 m 

7,9*6,93 = 54,7 kN/m 

Spännvidden på balkarna = 7,66 m 

Figur 2. Diagram för val av mellanbjälklagsbalkar med hänsyn till linjelast och spännvidd (Svensk Be-

tong, u.å. a)  

Detta ger betongbalk RB 30/60 slakarmerad då den är billigare (enligt Wikells 
Byggberäkningar AB (2018)) än spännarmerad. 

Värdena på linjelast och spännvidd ger stålbalk IPE 450 s355 enligt Tibnor (2007). 

Beräkning betongbalkar vid fasaderna 

Egentyngder från håldäck: 347 kg/m² --> Gk = 3,47 kN/m² 

Dimentionerande linjelast = 7,9 kN/m² 

Största avstånd mellan pelare = 6,93 m vilket ger 3,47 m som belastar fasadbalken 

Spännvidden på balkarna = 7,66 m 

7,9*3,465 = 27,4 kN/m 

Detta ger betongbalk RB 30/50 enligt figur 2. 

Värdena på linjelast och spännvidd ger stålbalk IPE 330 s355 enligt Tibnor (2007). 



B1 

Bilaga B - Bygghandlingar 

För tillgång till bygghandlingar kontakta Emma Björkenstam på Gavlefastigheter, se 
kontaktlista. 

11:1-1 Byggnadsbeskrivning 

Ritningar 
A-40-2-101
A-40-2-102
A-40-3-101
A-40-3-102
A-40-3-103
A-40-3-104
A-42-6-001
A-42-6-002
A-42-6-003
A-42-6-004
A-42-6-005
A-42-6-006
A-43-6-001
A-43-6-002
A-43-6-003
K-01.0-001
K-25.2-1
K-25.2-2
K-25.1-11
K-25.1-12
K-25.1-13
K-25.1-14
K-25.1-21
K-25.1-22
K-25.1-23
K-25.1-24
K-25.2-3
K-25.2-4
K-25.2-5
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Bilaga C - Litteratursökning 

Tabell 1. Resultat av litteratursökning. 

Sökord Databas/ 
sökmotor 

Antal träffar 
(vald artikels po-
sition) 

Artikelnamn 

 "Life cycle assessment", En-
ergy, Building, Technology, 
Environment 

Discovery 911 (27) Life cycle assessment of energy and 
environmental implications of the 
implementation of conservation tech-
nologies in school buildings in Men-
doza-Argentina 

LCA data quality Discovery 1 996 (1) LCA data quality: A management sci-
ence perspective 

"Wood based building mate-
rials", "stmospheric carbon" 

Discovery 1 002 056 (1) Wood-based building materials and 
atmospheric carbon emissions 

"Wood based building mate-
rials", "stmospheric carbon" 

Discovery 1 002 056 (5) Carbon dioxide balance of wood sub-
stitution: Comparing concrete- and 
wooden-framed buildings 

"material’s sensitivity in 
buildings", "environmental 
impact" 

Discovery 8 954 (2) Method to analyse the contribution 
of material’s sensitivity in buildings’ 
environmental impact 

"Buildings environmental 
impacts" 

Discovery 43 (1) Buildings environmental impacts' 
sensitivity related to LCA modelling 
choices of construction materials 

"life cycle assessment", 
"timber and steel" 

Discovery 4 (1) LCA of timber and steel buildings 
with fuzzy variabels uncertainty 
quantification 

"LCA databases", "con-
struction materials" 

Discovery 28 (1) LCA databases focused on construc-
tion materials: A review 

Försurning Discovery 4 (1) Mer koldioxid i atmosfären gör ha-
ven surare 

Comparison LCA databases Discovery 509 (8) Comparison of life cycle assessment 
databases: A case study on building 
assessment 
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